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Ogłoszenia
1. Dziś o godz. 16:00 Różaniec i zmiana tajemnic różańcowych.
2. W  poniedziałek  po  Mszy  św.  zbiórka  dla  lektorów,  ministrantów
i kandydatów na ministrantów. 
3. We wtorek Koło Biblijne o godz. 19:00 na plebanii. 
4. We wtorek o godz. 20:00 próba scholi dorosłych w domu pielgrzyma.
5.  W  środę  o  godz.  19:00  Nabożeństwo  Zawierzenia  (Fatima):  Msza  św.
i  procesja różańcowa z lampionami. Będzie już ciemno, zachęcamy zatem, by
przynieść  lampiony  lub  nabyć  w  sklepiku  przy  wejściu  do  kościoła.  Do
uczestnictwa  we  Mszy  św.  i  posługi  przy  niesieniu  Figury  prosimy  strażaków
z Roztok. 
6. W czwartek Uroczystość Narodzenia NMP. W naszej parafii uroczyste obchody
odpustowe w niedzielę. W czwartek o godz. 20:00 dodatkowa Msza św. Po niej
adoracja. Zakończenie w piątek o godz. 15:30.
7. W piątek po Mszy św. spotkanie KSM-u. 
8. W sobotę o godz. 10:00 schola dziecięca. Wznawiamy także spotkania Oazy
dziecięcej. Dzieci z klas VI-VIII zapraszamy o godz. 9:00, dzieci z klas I-V o godz.
11:00.  Zapraszamy  zarówno  chłopców  i  dziewczynki.  Można  uczestniczyć
w samej Oazie lub samej scholi albo w jednym i drugim.
9. W sobotę możliwość spowiedzi przed Odpustem od godz. 10:00 do 12:00 i od
17:00 do 18:00. 
10. W najbliższą niedzielę Odpust parafialny. Nie będzie Mszy św. o godz. 10:00.
Suma odpustowa o godz. 11:30. O godz. 11:00 przywitanie pielgrzymów oraz
prezentacja wieńców wraz z złożeniem darów ofiarnych oraz poświęcenie ziarna
na zasiewy. Mający dary proszeni są o zgłoszenie się do księdza Łukasza o godz.
10:50. 
11.  Grupowych prosimy o odebranie list w zakrystii  po Mszy świętej.  Zbiórka
inwestycyjna będzie przeznaczona na fotowoltaikę. 
12. Dziękujemy za sprzątanie i  ofiary w minionym tygodniu. W tym tygodniu
zapraszamy gr. 2. i 3. z Dobrucowej.
13.  W  następnym  tygodniu  rozpoczną  się  spotkania  dla  kandydatów  do
bierzmowania z klas VIII. Spotkania będą do wyboru we wtorek lub w czwartek
co dwa tygodnie po Mszy św. wieczornej. Proszę przemyśleć, który dzień bardziej
komu odpowiada.  Przypominamy również,  że  trwają  spotkania  indywidualne.
Rodziny, które jeszcze się nie umówiły na takie spotkanie proszone są o kontakt
z ks. Łukaszem.
14. Zapraszamy do odważnego zaangażowania w posługi w parafii.  Jest wiele
przestrzeni, w które możemy się włączyć. Parafia jest naszą Wspólnotą i nasze
uczestnictwo w życiu parafii nie powinno ograniczać się tylko do uczestnictwa
we Mszy św. niedzielnej i sprzątania kościoła gdy jest wyznaczona dana grupa.
Każdy  z  nas  ma  różne  dary  i  zdolności.  Potrzeba  nieraz  bardzo  niedużo.
Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami posług. Chętnych, którzy chcieliby
się w nie włączyć zapraszamy na krótkie spotkanie w poniedziałek o godz. 19:00
w domu pielgrzyma (będzie możliwość zapytać jak wygląda dana posługa) lub
bezpośrednio zwracając się do któregokolwiek z księży.

 

200-setnym numerem startujemy!
 Rozpoczynamy  kolejny  Rok
duszpasterski,  który  dla  naszej
parafii  będzie szczególnym rokiem
zgłębiania  tajemnicy  Jezusa
Chrystusa – naszego Zbawiciela.

Numer,  którym  rozpoczynamy
ten  rok,  to  już  dwusetny!
Pamiętam  jak  przygotowywaliśmy
100. numer naszej gazetki. Wydaje
się,  że  to  było  wczoraj,  a  to  już
ponad  2  lata  temu.  Mamy
nadzieję, że nasza Gazetka będzie
nadal  dla  was  cenną  pomocą  w
byciu  na  bieżąco,  co  dzieje  się  w
parafii. Dobrej lektury! 

ks. Łukasz

Słowo na niedzielę
Mdr 9,13-18b   Ps 90   Flm 9b-10.12-17

Łk 14,25-33 

Czy  uważasz  się  za  ucznia  Jezusa?  Jak
sobie  to  wyobrażasz?  Boży  pomysł  na
bycie uczniem Jezusa jest zupełnie inny
niż  nasze  wyobrażenia.  Jezus  mówi
nam, że nie może być Jego uczniem ten,
kto:  1.  Kogokolwiek  stawia  wyżej  od
Niego, 2. Nie mierzy się z trudnościami
swojego  życia  (w  tym  z  grzechem),
3. Jest do czegoś przywiązany. 
Przyjrzyj  się  dziś  swojemu  myśleniu
i skonfrontuj je z tym, co mówi Jezus.

+  W tym tygodniu pożegnaliśmy śp.  Marię Wójcik  +



Intencje 5-11.09.2022
Poniedziałek 5.09

7:00 + Cecylia Dubiel (int. od swatów
z Brzezówki)
Dziękczynna za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę

18:00 + Michał Wais
+ Piotr Tomasik

Poza + Marek Kochanek (int. od 
kierownictwa i pracowników 
kopalni Jaszczew)
+ Kamil Niezgoda (int. od Agnieszki
i Marcina)
+ Kamil Niezgoda (greg. - int. od 
Wiktorii i Bartka z Wrocanki)

Wtorek 6.09
7:00 + Cecylia Dubiel (int. od syna 

Sławomira z rodziną)
+ Janusz Krychta (w 1. rocz. śm., 
int. od mamy i sióstr)

18:00 + Tadeusz Bućko (w 11. rocz. śm.)
+ Adela Orzechowicz (int. od 
bratanka Janusza z rodziną)

Poza + Marek Kochanek (int. od 
kierownictwa i pracowników 
kopalni Roztoki)
+ Kamil Niezgoda (int. od 
Leszczyńskich z Wrocanki)
+ Kamil Niezgoda (greg. - int. od 
koleżanek z Lisowa)

Środa 7.09
7:00 + Cecylia Dubiel (int. od córki 

Renaty z rodziną)
+ Zofia Świdrak

18:00 Za ofiarodawców
Zmarli rodzice: Stefania i Józef 
Wójcik

Poza + Marek Kochanek (int. od 
kierownictwa i pracowników 
kopalni Roztoki)
+ Kamil Niezgoda (int. od rodziny 
Gadzałów)
+ Kamil Niezgoda (greg. - int. od 
firmy Polbox)

Czwartek 8.09
Uroczystość Narodzenia NMP

7:00 + Cecylia Dubiel (int. od córki z 
rodziną)
+ Kazimierz Wartyzela (int. od córki
Ewy z mężem)

18:00 + Adela Orzechowicz (int. od 
chrześnicy Reni z rodziną)
+ Helena i Mieczysław Mijal

Poza + Marek Kochanek (int. od 
kierownictwa i pracowników 
kopalni Roztoki)
+ Kamil Niezgoda (int. od rodziny 
Gadzałów)
+ Kamil Niezgoda (greg. - int. od 

Kazimierza i Grażyny Kozickich)
Piątek 9.09

7:00 + Tadeusz Pac (w 4. rocz. śm., int. 
od żony)
+ Kazimierz Wartyzela (int. od córki
Alicji)

18:00 + Adela Orzechowicz (int. od 
bratowej Józefy z Radoszyc)
+ Cecylia Dubiel (int. od wnuczki 
Anety z mężem)

Poza + Marek Kochanek (int. od 
Lepuckich z Sądkowej)
+ Kamil Niezgoda (int. od Haliny i 
Tomasza oraz Piotra Bigos z 
rodziną)
+ Kamil Niezgoda (greg. - int. od 
Klubu Sportowego Czeluśnica)

Sobota 10.09
7:00 + Stanisław Świdrak

+ Kazimierz Wartyzela (int. od córki
Kariny z mężem i dziećmi)

18:00 + Henryk Betlej (w 11. rocz. śm.)
O zdrowie i potrzebne łaski dla 
Anastazji

Poza + Marek Kochanek (int. od Lucyny i
Piotra Jasińskich z rodziną)
+ Kamil Niezgoda (int. od rodziny 
Szufnarowskich)
+ Kamil Niezgoda (greg. - int. od 
Jacka i Katarzyny Kozickich)

Niedziela 11.09 
Odpust parafialny 

7:00 + Jan Piotrowski
8:30

Wrocanka
+ Jan Hydzik (int. od siostry)

11:00 Za parafian
+ Stanisław Garbarz i zmarli z 
rodziny
+ Władysław Hydzik

Poza + Marek Kochanek (int. od OSP 
Tarnowiec)
+ Kamil Niezgoda (int. od rodziny 
Grabowskich z Zimnej Wody)
+ Kamil Niezgoda (greg. - int. od 
rodziny Wójcików z Potakówki 
Maćka i Bartka)

16:30 O przebłaganie Trójcy Świętej i 
Matki Bożej za grzechy Narodu 
Polskiego

Poszukiwana/poszukiwany
żywy członek Kościoła

Parafia  to  Twoja  Wspólnota.  Masz
w  niej  miejsce  (nie  tylko  w  ławce).
Jesteś  potrzebny.  Jeżeli  jeszcze  nie
znalazłeś swojej posługi, to ona wciąż
czeka na Ciebie.

Szczególnie poszukiwani:
-  animatorzy  dla  kandydatów  do
Bierzmowania. Optymalny wiek: 20-45
lat.  Mile  widziane  małżeństwa.
Wymagania: życie wiarą, otwartość na
Ducha  Świętego.  Około  2  godzin
tygodniowo.
-  do  składania  gazetki.  Wymagania:
podstawowa  umiejętność
posługiwania się programem Word lub
podobnym,  albo  jakimś  bardziej
profesjonalnym.  Około  2  godzin  co
dwa tygodnie.
-  do  scholi.  Wiek:  18+.  Wymagania:
odrobina zdolności muzycznych. Około
1 godzina co dwa tygodnie.
-  do  posługi  w  czasie  Mszy  świętej:
czytania  (mężczyźni),  modlitwa
wiernych  (kobiety),  dary  (najlepiej
małżeństwa lub rodziny), składka. Nie
wymaga  dodatkowego  czasu,  gdyż
wynika  z  uczestnictwa  we  Mszy
świętej.
-  do  prowadzenia  sklepiku.
Wymagania: podstawowa umiejętność
dodawania,  dyspozycyjność  kilka
minut po Mszy świętej.
-  do  opieki  nad  częścią  zieleni  przy
obejściu  kościoła.  Można  się
zdeklarować,  którą  częścią  chce  się
opiekować.
-  do  adoracji  Najświętszego
Sakramentu.  Wymagania:  dyspozycy-
jność raz w tygodniu na stały godzinny
dyżur  modlitewny.  To  też  posługa
wobec  parafii  –  modlitwa  za  parafię
a  równocześnie  zapewnienie
możliwości  adoracji  innym,  którzy
mogą  zaglądnąć  tylko  na  chwilę.
Zawsze można poprosić  o  zastępstwo
w razie potrzeby.
- i wiele wiele innych...
Odwagi!  Odkryj  radość  bycia  żywym
członkiem Wspólnoty!
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